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កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  និង ផលប៉ះពា ល់នកា រអភិវឌឍថា មពលវា រីកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  និង ផលប៉ះពា ល់នកា រអភិវឌឍថា មពលវា រី
អគ្គ ិសនី  លើដងទន្ល មគង្គ អគ្គ ិសនី  លើដងទន្ល មគង្គ 
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ព័ត៌មា នអំពីកា រសិកសោ ព័ត៌មា នអំពីកា រសិកសោ 
■ កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  ត ូ វបានធ្វ ើឡើង អស់រយៈពលជា ងប ំមួយឆា ំ  ចាប់ តាំងពីឆា ំ ២០១២ 

ដល់ ២០១៧។

■ កា រសិកសោ នះបងា ញថា  ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីធំៗចំនួន១១  លើតួមទន្ល មគង្គ ក ម និងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី តា មដទន្ល ម
គង្គ ចំនួន១២០ទៀត ដលត ូវបា នគ ងសា ងសង់រួចត ឹមឆា ំ ២០៤០ នឹងបង្ក គ ះថា ក់ដល់ប ព័ន្ធ អកូឡូហសុី សដ្ឋ កិច្ច  
និងសន្ត ិសុខសបៀង  ក្ន ុងតំបន់។

■ ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីទា ំងនះនឹងកា ត់បន្ថ យបរិមា ណដីលបោ ប់ដល់  ៩៧ភា គរយ មិនឱយហូរដល់តំបន់ដីសណ្ដ ទន្ល មគង្គ ។1  
ដីលបោ ប់ផ្ដ ល់ជីវជា តិ ចា ក់បំពញអា ងទន្ល  ក៏ដូចជា ផ្ដ ល់អត្ថ ប ជន៍សម ប់កសិកម្ម  ជលផល និងគុណភាព ទឹក។  
ជា លទ្ធ ផល វា បង្ក ើនប  ជន៍សដ្ឋ កិច្ច ដល់បណា្ដ ប ទសដលស្ថ ិត ក្ន ុងតំបន់អា ងទន្ល ។ 

■ អា ងស្ត ុកទឹកទំនប់  លើតួមទន្ល  ហដា រចនា សម្ព ័ន្ធ  ការពា រទឹកជំនន់ និងរនា ំងនា នា ចំ  ះកា របមា ស់ទីរបស់ត ី នឹងបង្ក 
គ ះថា ក់ជា ច ើនដល់ប ព័ន្ធ អកូឡូសហសុីក្ន ុងតំបន់។

1 គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  (MRC) របា យកា រណ៍តា មវិស័យស្ត ីអំពីផលប៉ះពា ល់វិជ្ជ  មាន និងអវិជ្ជ  មានន ការអភិវឌឍថា មពលវា រីអគ្គ ីសនី  លើ សា ន ភាពសង្គ ម បរិសា ន និងសដ្ឋ កិច្ច 
នអា ងទន្ល មគង្គ ក ម MRC ឆា ំ២០១៧ ទំព័រទី ១០



■ កា រអភិវឌឍថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី រហូតដល់ឆា ំ ២០៤០ នឹងបណា្ដ លឱយបរិមា ណធនធា នជលផលធា ក់ចុះជា ខា ំង។ បរិមា ណធ
នធា នជលផលសរុបនឹងថយចុះពី៣៥-៤០% ត ឹមឆា ំ២០២០ និងពី៤០-៨០% ត ឹមឆា ំ ២០៤០។ ភា គរយដលនឹងបា ត់បង់ 
ធៀបនឹងបរិមា ណជលផលបច្ច ុបបន្ន របស់ប ទសនីមួយៗគឺ៖ ថ ៥៥% ឡា វ ៥០% កម្ព ុ ជា ៣៥% និងវៀតណា ម ៣០%។2  

■ កា រអភិវឌឍថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី រហូតដល់ឆា ំ ២០៤០ នឹងបណា្ដ លឱយបា ត់បង់ពពួកត ីបមា ស់ទី  ក្ន ុងតំបន់មួយភា គធំនទ
ន្ល មគង្គ ។3 ត ឹមឆា ំ២០២០ និង២០៤០ នឹងគា នពពួកត ីបមា ស់ទីនទន្ល មគង្គ  ដលអា ចរស់រា នមា នជីវិតបា នក្ន ុង អាងស្ត ុ
កទឹករបស់ទំនប់វា គ្គ ិសនីទា ំង  ះ  ះទ។4  

■ បម បម ួលអា កា សធា តុ រួមផសំជា មួយនឹងកា របា ត់បង់ត ី  អាចបណា្ដ លឱយ មាន “អសន្ដ ិសុខសបៀងកម ិតធ្ង ន់ធ្ង រ  តា មស
ហគមន៍  ប ទសឡា វ និងកម្ព ុ ជា។”5 

2 គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  (MRC) កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រសិកសោ ស្ត ីពី ការគ ប់គ ង និង ការអភិវឌឍទន្ល មគង្គ ប  កប យចីរ ភាព ដលរួមទា ំងផលប៉ះពា ល់នគម ង ថាមព
លវា រីអគ្គ ីសនីលើដងទន្ល មគង្គ  MRC ឆា ំ២០១៧

3 គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  (MRC) កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះ ពាល់នកា រវិវឌឍធនធា នទឹក MRC ឆា ំ២០១៧ ទំព័រទី iii
4 របា យកា រណ៍តា មវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី ៦៣
5 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះ ពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី v

តើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ គឺជា អ្វ ី?តើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ គឺជា អ្វ ី?
ក្ន ុងរយៈពល៦ឆា ំ ចា ប់ពីឆា ំ២០១២ ដល់២០១៧ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  
(MRC) បា នបញ្ច ប់កា រសកិសោ ស្ត ីពីកា រគ ប់គ ង និងកា រអភិវឌឍទន្ល មគង្គ ប កប

 យចីរភា ព ដលរួមបញ្ច ូលកា រសិកសោ ផលប៉ះពា ល់នគម ង ថាមពលវា រីអ
គ្គ ិសនីនា នា ដលស្ថ ិត  លើតួមទន្ល ផងដរ ឬ  ថា  
កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  (Council Study)។

 លបំណងរួមនកា រសិកសោ នះគឺដើមបីជួយឱយគណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  មាន
មូលដា នសម ប់ ផ្ត ល់  បល់ដល់ប ទសជា សមា ជិកដូចជា  កម្ព ុ ជា  ឡាវ ថ 
និងវៀតណា ម អំពីផលប៉ះពា ល់វិជ្ជ  មាន និងអវិជ្ជ  មានក្ន ុង ការអភិវឌឍធនធា នទឹ
ក  ក្ន ុងអា ងទន្ល មគង្គ ។

កា រសិកសោ នះមា ន  ល  ស្វ ងរកនូវភស្ត ុ តាងបបវិទយោ សា ស្ត  ដ លអាចទុក
ចិត្ត បា ន ដើមបីបងា ញពីទិដ្ឋ  ភាពស្ត ីពីផលប៉ះពា ល់  លើ បរិសា ន សង្គ ម 
និងសដ្ឋ កិច្ច  ដលអា ចកើតមា នបណា្ដ លមកពីកា រអភិវឌឍតា មដងទន្ល មគ
ង្គ ។ ភស្ត ុតា ងនះសំ   កលម្អ  ការរៀបចំផនកា រ 
កសា ងសមត្ថ  ភាពប ទសជា សមា ជិក និងផ្ត ល់នូវវិធីទប់សា្ក ត់ បងា្ក រ 
និងកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មាន ឬទូទា ត់សំណងដល់ប ទសដលរងផ
លប៉ះពា ល់។

តើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ បា នផ្ដ ួចផ្ត ើមឡើង យរបៀបតើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ បា នផ្ដ ួចផ្ត ើមឡើង យរបៀប
ណា ? ណា ? 
ក្ន ុងដំណើរកា រពិគ ះ  បល់ជា មុន នទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីសា យា៉បូ៊រី 
(Xayaburi) រដា ភិបា លវៀតណា មបា នអំពា វនា វឱយផា ក ការ សាងសង់ទំនប់វា រី
អគ្គ ិសនីនះរយៈពល១០ឆា ំ  យរងចា ំកា រសិកសោ បន្ថ មទៀត 
លើសកា នុពលនផលប៉ះពា ល់ ឲយហើយរួចរា ល់សិន។ 
កា រស្ន ើសុំនះអនុ  មតា ម អនុសា សន៍នកា រវា យតម្ល បរិសា ន ជាយុទ្ធ  សា
ស ្ត  ដលសម បសម ួល  យគណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ   យអនុសា សន៍

 ះស្ន ើឲយធ្វ ើកា រវា យតម្ល  លើផលប៉ះពា ល់ជា បណ្ដ ុំ ក៏ដូចជា ឱកា សនគ
ម ងវា រីអគ្គ ិសនីនា នា ដលបា នស្ន ើឡើង។

ក្ន ុងឆា ំ ២០១១ គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  បានយល់ព មរៀបចំឱយមា នកា រសិ
កសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  ដើមបីវា យតម្ល  លើអា ងទន្ល  ទាំងមូលអំពីផលប៉ះពា ល់
ជា បណ្ដ ុំនគម ងវា រីអគ្គ ិសនីទា ំង  ះ ដើមបីផ្ដ ល់ព័ត៌មា នបន្ថ មសម ប់ ការ
សម ចចិត្ត  លើគម ងនីមួយៗ  យអនុ  ម  តា មនីតិវិធីជូនដំណឹង 
ពិគ ះ  បល់ និងព មព ៀងជា មុន។ គសងឃឹមថា  កា រសិកសោ នះនឹងបំព
ញនូវច  ះខ្វ ះខា តនព័ត៌មា ន ផ្ដ ល់ទិដ្ឋ  ភាពពញលញសម ប់កា រសម ចចិ
ត្ត  ក៏ដូចជា គា ំទ ដល់កា រធ្វ ើផនកា រដលផ្អ កលើមូលដា នដលដា ក់បញ្ច ូលនូវ
ធា តុចូលបា នគ ប់ជ ុងជ យអំពីផលប៉ះពា ល់ជា បណ្ដ ុំ លើ អាងទន្ល  ទាំង
មូល។

គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  បានទទួលមូលនិធិចំនួន ៤.៧លា នដុលា រសម ប់កា 
រសិកសោ នះ ពី  ដគូអភិវឌឍន៍នា នា ដលរួមមា នមកពីប ទស អូស ្ត ាលី 
បលហសុិក សហភា ពអឺរុ៉ប ហា ំងឡង់ បា រា ំង អា ល្ល ឺម៉ង់ ជបុ៉ន លុចសំបួរ 
ហូឡង់ ស៊ុយអត ស្វ ីស អា មរិក និងធនា គា រពិភព  ក។ ប ទសជា សមា ជិ
កនគណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ ក៏បា នចូលរួមវិភា គទា នផងដរ។

តើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ នះពិនិតយមើលលើអ្វ ីខ្ល ះ?តើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ នះពិនិតយមើលលើអ្វ ីខ្ល ះ?
កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ វិភា គអំពីកា រអភិវឌឍវិស័យថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី ក្ន ុ
ងអា ងទន្ល មគង្គ ក៏ដូចជា  វិស័យសំខា ន់ៗដទទៀតពា ក់ព័ន្ធ នឹង ការអភិវឌឍធន
ធា នទឹក ដូចជា  ធា រា សា ស្ដ   កសិកម្ម   ការប ើប ស់ដី កា រដឹកជញ្ជ ូន 
កា រប ើប ស់ទឹកលក្ខ ណៈគ ួសា រ និងឧសសោ ហកម្ម   ការ ការ ពារទឹកជំនន់ 
និងកា រប ប ួលអា កា សធា តុ។ សចក្ដ ីសង្ខ បនះ  តលើលទ្ធ ផលន ការសិ
កសោ ដលបា នរកឃើញជុំវិញអំពីកា រអភិវឌឍវិស័យថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី។

កា រសិកសោ នះសំ  គិតគូរលើអា ងទន្ល មគង្គ  ទាំងមូល បុ៉ន្ត  ការសិកសោ អំពីផល
ប៉ះពា ល់នកា រអភិវឌឍធនធា នទឹកត ូវ បានធ្វ ើឡើង ជាពិសស  ច ករបៀងសំ
ខា ន់ៗនទន្ល មគង្គ  រួមទា ំងតំបន់ឆ្ន រផងដរ ដលមា នបួនតំបន់៖

1. ច ករបៀងក្ន ុងចំងា យ១៥គម សងខា ង តា មប ្ដ យដងទន្ល មគង្គ  ពីចំ
នុចមា្ខ ងដលចា ប់ផ្ដ ើម  ព ំដនចិន និងចំនុចមា្ខ ងទៀត  ខត្ត ក ចះ 
(ប ទសកម្ព ុជា )

2



Riverbank garden at Pak Beng
Photo: International Rivers

2. តំបន់ទំនា បលិចទឹក  កម្ព ុជា  ដលមា ន ទន្ល  សាប និងបឹងទន្ល  សាប

3. តំបន់ដីសណ្ដ មគង្គ  កម្ព ុជា  និងវៀតណា ម

4. តំបន់ឆ្ន រដលរងឥទ្ធ ិពលផា ល់ពីទន្ល មគង្គ 

កា រសិកសោ នះវា យតម្ល លើបរិបទសំខា ន់ៗចំនួនបី សម ប់ ការអភិវឌឍធនធា ន
ទឹក  ក្ន ុងអា ងទន្ល ៖

1. បរិបទដំណា ក់កា លដំបូង (M1) រួមមា នគម ងអភិវឌឍនា នា  
មកដល់ត ឹមឆា ំ២០០៧។

2. បរិបទអនា គតជា ក់លា ក់ (M2) រួមមា នគម ងអភិវឌឍទា ំងអស់ដលមា ន
ស ប់ កំពុងសា ងសង់ និងដលត ូវបា នរំពឹងយ៉ាងមុតមា ំថា នឹងបញ្ច ប់ 
ឆា ំ២០២០។

3. បរិបទផនកា រអភិវឌឍន៍ (M3) រួមមា នគម ងអភិវឌឍទា ំងអស់ដលមា ន
ស ប់ កំពុងសា ងសង់ និងគម ងអភិវឌឍដលត ូវបា នរំពឹងថា នឹងត ូវ បា
នបញ្ច ប់  ឆា ំ២០៤០ ប សិនបើអនុវត្ត  តា មផនកា រទា ំងស ុង ដលរួ
មមា នគ ប់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីតា មដងទន្ល ម ទាំងអស់ដលបា នស្ន ើសុំ។

 ពលគណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ ពិនិតយមើលកា រអភិវឌឍដលបា នគ ងទុក
សម ប់ច  ះឆា ំ ២០២០ និង២០៤០ គបា នគិតគូរ និងរំពឹងទុកថា  
អា កា សធា តុនឹងកា ន់ត   និងសើមជា ងមុន ហើយមនុសសនឹងពង ីក ការ តាំង
ទីលំ   ក្ន ុងតំបន់ទំនា បលិចទឹក។

លទ្ធ ផលដលបា នរកឃើញសំខា ន់ៗនកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹលទ្ធ ផលដលបា នរកឃើញសំខា ន់ៗនកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹ
កសោ កសោ 
កា រសិកសោ នះបងា ញថា  ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីធំៗចំនួន១១ កា រសិកសោ នះបងា ញថា  ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីធំៗចំនួន១១ 

 លើតួមទន្ល មគង្គ ក ម និងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី  តា មដទន្ល ចំនួន១២០  លើតួមទន្ល មគង្គ ក ម និងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី  តា មដទន្ល ចំនួន១២០ 
ដលបា នគ ងទុកសម ប់ឆា ំ២០៤០ បង្ក  ការគំរា មកំហងយា៉ងធ្ង ន់ធ្ង រដល់បដលបា នគ ងទុកសម ប់ឆា ំ២០៤០ បង្ក  ការគំរា មកំហងយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង រដល់ប
រិសា ន និងសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងតំបន់ ព មទា ំងលទ្ធ  ភាពក្ន ុង ការទទួលបា នអា ហា រូបត្ថ រិសា ន និងសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងតំបន់ ព មទា ំងលទ្ធ  ភាពក្ន ុង ការទទួលបា នអា ហា រូបត្ថ 
ម្ភ គ ប់គ ន់របស់ប ជា ជនក្ន ុងតំបន់។ម្ភ គ ប់គ ន់របស់ប ជា ជនក្ន ុងតំបន់។

គពយោ ករណ៍ថា  កា រអភិវឌឍធនធា នទឹកជា បន្ត បនា ប់រហូតដល់ឆា ំ២០៤០ 
នឹងបង្ក អតុលយភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ  យបង្ក ឱយមា នកា រខូចបង់ដល់វិស័យណា មួយក្ន ុង
ចំ  មវិស័យ ទឹក សបៀងអា ហា រ និងថា មពល។6 ប សិនបើទិន្ន ផលត ី 
និងផលិតភា ពកសិកម្ម ធា ក់ចុះ សបៀងអា ហា រនឹងកា ន់តខ្វ ះ ខាត 
ចំណកតម្ល របស់វា នឹងកើនឡើង។ ជា លទ្ធ ផល ប  ជាជនក្ន ុងតំបន់នឹងត ូវ បា
នរុញឱយធា ក់ចូល  ក្ន ុងភា ពក ីក  ហើយតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ក មមួយភា គ
ធំនឹងកា ន់តងា យរងគ ះ  យសា រសា ន ភាពអា កា សធា តុ។

សកា នុពលអនា គតរបស់បណា្ដ ប ទសជា សមា ជិកនគណៈកម្ម  ការទន្ល មគ
ង្គ ពឹងអា ស ័យលើធនធា នធម្ម  ជាតិ ជា ពិសស ដី ព ឈើ និងជលផល។ 
គពយោ ករណ៍ថា  គ ន់តគិតត ឹមផលប៉ះពា ល់នគម ងអភិវឌឍទា ំងអស់ដល
បា នគ ងសង់ឲយរួចរា ល់ត ឹមរយះពលមធយម (២០២០) ធនធា នធម្ម  ជាតិ
អា ចនឹងធា ក់ចុះរហូតដល់ជិត៤០ភា គរយ នផលិតផលសរុបក្ន ុងស ុក 
(GDP) ឆា ំ២០១៧ នតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ក ម។7  

6 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ លទ្ធ ផលសំ ខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ១
7 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
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កា រខា តបង់ដ៏គួរ  យបា រម្ភ កា រខា តបង់ដ៏គួរ  យបា រម្ភ 



សរុបមក សរុបមក “ផនកា រអភិវឌឍនគម ងទា ំងអស់ដលបូកបញ្ច ូលគា  ផនកា រអភិវឌឍនគម ងទា ំងអស់ដលបូកបញ្ច ូលគា  
គិតត ឹមសំរា ប់ឆា ំ២០២០ និងត ឹមឆា ំ២០៤០ ទំនងជា បង្ក ឱយ មានកា រធា ក់ចុះនូគិតត ឹមសំរា ប់ឆា ំ២០២០ និងត ឹមឆា ំ២០៤០ ទំនងជា បង្ក ឱយ មានកា រធា ក់ចុះនូ
វភា ពធន់ទ ំ បង្ក ើនភា ពងា យរងគ ះ និងប៉ះពា ល់ដល់និរន្ត  ភាពនសហគមន៍វភា ពធន់ទ ំ បង្ក ើនភា ពងា យរងគ ះ និងប៉ះពា ល់ដល់និរន្ត  ភាពនសហគមន៍
ក្ន ុងតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ក មក្ន ុងតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ក ម… ជា ពិសសក ុមគ ួសា រក ីក គឺជា ក ុមដល ជា ពិសសក ុមគ ួសា រក ីក គឺជា ក ុមដល
ងា យរងកា រលំបា កជា ងគបំផុតចំ  ះផលប៉ះពា ល់ទា ំង  ះ។ងា យរងកា រលំបា កជា ងគបំផុតចំ  ះផលប៉ះពា ល់ទា ំង  ះ។”8  

ខា ងក មគឺជា ចំណុចសំខា ន់ៗដកស ង់ពីកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹក សោ អំពីផល
ប៉ះពា ល់នកា រអភិវឌឍធនធា នទឹក  លើដងទន្ល មគង្គ ៖

ដីលបោ ប់ដីលបោ ប់
គម ងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីបច្ច ុបបន្ន  នឹងកា ត់បន្ថ យលំហូរដីលបោ ប់រហូតដល់៩គម ងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីបច្ច ុបបន្ន  នឹងកា ត់បន្ថ យលំហូរដីលបោ ប់រហូតដល់៩
៧ភា គរយ មិនឱយហូរដល់ដំបន់ដីសណ្ដ រទន្ល មគង្គ ។៧ភា គរយ មិនឱយហូរដល់ដំបន់ដីសណ្ដ រទន្ល មគង្គ ។9  

ដីលបោ ប់បង្ក ើនជីវជា តិ ក៏ដូចជា ចា ក់បំពញអា ងទន្ល  ទាំងមូល និងមា នមុខងា រ
សំខា ន់ៗជា ច ើនទៀត  ក្ន ុងប ព័ន្ធ អកូឡូហសុីសម ប់វិស័យ កសិកម្ម  
ជលផល រុក្ខ ជា តិ និងសត្វ ក្ន ុងទឹក និងគុណភា ពទឹក ដលជា កតា  គាំទ ដល់ស
ដ្ឋ កិច្ច របស់ប ទសជា សមា ជិកក្ន ុងតំបន់។

កា របា ត់បង់ដីលបោ ប់ និងជីវជា តិ  យសា រទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី ខសទឹកខា ង
លើ នឹងបង្ក ឱយគុណភា ពជីវជា តិដី ទិន្ន ផលស ូវ និងត ីធា ក់ចុះជា ខា ំង។10  
កា រសិកសោ ប  ក់ថា ៖ “  ពលដលទិន្ន ផលត ី និងស ូវធា ក់ចុះក្ន ុងពលទន្ទ ឹ
មគា   ះវា នឹងបង្ក ើតឲយមា នសកា នុពលខ្ព ស់ក្ន ុងកា របង្ក ឱយមា នកា រខ្វ ះ ខាត អា
ហា រូបត្ថ ម្ភ  តា មក ុមគ ួ សាររបស់ប  ជាពលរដ្ឋ ។”11 

ប ជា ជនតា មជនបទក្ន ុងតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ដល មានជីវភា ពពឹងផ្អ កលើទ
ន្ល សម ប់ជា ប ព័ន្ធ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក ជីវជា តិដី ធនធា ននសា ទ 
ឬផលិតផលធម្ម ជា តិផសងៗ នឹងទទួលរងផលប៉ះពា ល់យា៉ងខា ំង 

 យកា របា ត់បង់ដីលបោ ប់ ដលបង្ក  យកា ររា រា ំងរបស់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី នា
នា ដលស្ថ ិត  ខសទឹកខា ងលើ។ តំបន់ងា យរងគ ះបំផុតគឺ ប ព័ន្ធ អកូឡូ
ហសុីរបស់តំបន់ទំនា បលិចទឹក និងទន្ល សា ប  ប ទសកម្ព ុ ជា និងតំបន់ដីស
ណ្ដ មគង្គ  វៀតណា ម។12  

កា រសឹករិចរឹល កា របា ក់ច ំងទន្ល  និងបា តទន្ល  នឹងកើនឡើងយ៉ាងខា ំង 
 យសា រតកា របា ត់បង់ដីលបោ ប់ និងបម បម ួលកម ិតទឹក 

ក្ន ុងអា ងទន្ល ផ្ន កខា ងក ម ជា ពិសស  តំបន់ដីសណ្ដ មគង្គ  វៀតណា ម 
និងតំបន់មួយចំនួន  តា មដងទន្ល មគង្គ  ចា ប់តា ំងពីទីក ុងវៀងច័ន្ទ ដល់ខត្ត 
ស្ទ ឹងត ង។13 

ផលប៉ះពា ល់ចំ  ះប ព័ន្ធ អកូឡូហសុីផលប៉ះពា ល់ចំ  ះប ព័ន្ធ អកូឡូហសុី
គពយោ ករណ៍ថា  ផលប៉ះពា ល់ឆ្ល ងដននគម ងអភិវឌឍធនធា នទឹករហូតដល់គពយោ ករណ៍ថា  ផលប៉ះពា ល់ឆ្ល ងដននគម ងអភិវឌឍធនធា នទឹករហូតដល់
ឆា ំ២០៤០ នឹងបង្ក ឱយមា ន ឆា ំ២០៤០ នឹងបង្ក ឱយមា ន “កា រខូចខា តយា៉ងធំធង  លើប ព័ន្ធ អកូឡូហសុីកា រខូចខា តយ៉ាងធំធង  លើប ព័ន្ធ អកូឡូហសុី
ទា ំងមូលទា ំងមូល”។1414 

ផលប៉ះពា ល់ជា ប ព័ន្ធ នទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីដលស្ថ ិត លើតួមទន្ល  
គឺមា នដូចជា  កា ររា ំងខ្ទ ប់ដីលបោ ប់ រំខា នផ្ល ូវបមា ស់ទី ប៉ះពា ល់លំហូរទឹក 

8 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះ ពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iv–v
9 របា យកា រណ៍តា មវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី១០
10 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ លទ្ធ ផលសំ ខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ២
11 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ ទំព័រទី ១
12 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ ទំព័រទី ២
13 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
14 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះ ពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iii

ដលផលប៉ះពា ល់ទា ំងនះមា ន “កម ិតធំ និងវិសា លភា ពទូលំទូលា យ ហើយ
ក៏ប៉ះពា ល់យា៉ងធំធងដល់គម ងអភិវឌឍធនធា នទឹកដទដលបា នគ ងទុក 

 ក្ន ុងតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ក ម”។15 

គម ងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី  តា មតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ នឹង កាត់បន្ថ យលំហូរ
ទឹករដូវវសសោ  ហើយបង្ក ើនលំហូរទឹករដូវប ំង ក្ន ុងលក្ខ ខណ ធម្ម  តា (មិនមនក្ន ុ
ងលក្ខ ខណ អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ)។ ចរន្ត ផា ស់ប្ត ូរនះ 
អា ចនឹងជួយកា ត់បន្ថ យគ ះទឹកជំនន់ បុ៉ន្ត  វានឹងបង្ក ផលប៉ះពា ល់ជា អវិជ្ជ  មាន
ដល់ប ព័ន្ធ អកូឡូហសុីរបស់សត្វ  និងរុក្ខ  ជាតិតា មដងទន្ល  ចីរភា ព និងលទ្ធ  ភាព
ក្ន ុងកា រស្វ ងរកត ីដើមបីចិញ្ច ឹមជីវិតរបស់ប  ជាជនក្ន ុងតំបន់។

ក ពីនះ  មា នផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មានផសងៗទៀតចំ  ះប ព័ន្ធ អកូឡូហសុី 
ដលអា ចនឹងបង្ក ឡើង  យសា រអា ងស្ត ុកទឹកវា រីអគ្គ ិសនីដលស្ថ ិត លើតួ
មទន្ល  ហដា រចនា សម្ព ័ន្ធ  ការពា រទឹកជំនន់ និងរនា ំងនា នា ដលជា ឧបសគ្គ  រា រំា
ងកា របមា ស់ទីរបស់ត ី។ អា ងស្ត ុកទឹកទា ំង  ះត ូវ បានគរំពឹងគិតថា  វា នឹង
ស ូបយកទឹកមួយភា គធំពីទន្ល មគង្គ  រួចបម្ល ងខ្ល ួន  ជា ទីជម កបឹងដ៏ជ 
មួយ ពីត ឹមទន្ល ឈា ងសា ន  ប ទសថ រហូតដល់ខត្ត ក ចះ  ប ទសក
ម្ព ុជា  លើកលងតតំបន់ក្ន ុងច  ះពីវៀងច័ន្ទ   បា៉កស  ប ទសឡា វ។ 
ទីជម កបឹងជ បបនះមិនសមស បសម ប់អំបូរសត្វ  ជាច ើនដលរស់  
តា មទន្ល មគង្គ  ះទ បុ៉ន្ត វា សមស បសម ប់សិបបិសត្វ  (ពពួកជំពូកលៀស 
គ ំុ) កង្ក ប និងខយង។16  

សំណឹករិចរឹល កា របា ក់ច ំងទន្ល ដលបណា្ដ លមកពីផលប៉ះពា ល់ឆ្ល ងដននឹង
មា នកំណើនយ៉ាងឆា ប់រហ័ស  ពលទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីនា នា ក្ន ុង អាងទន្ល មគ
ង្គ ក មត ូវបា នសា ងសង់រួចរា ល់។ សំណឹករិចរឹល កា របា ក់ច ំងទន្ល  ជាច ើន
អា ចនឹងកើតឡើង  ក្ន ុងគ ប់តំបន់ទា ំងអស់ នអា ងទន្ល មគង្គ ក ម ជា ពិ
សសតំបន់ដីសណ្ដ ទន្ល មគង្គ ។17 

គនឹងត ូវចំណា យប ក់ដល់   ៦ពា ន់លា នដុលា  ($6 billion) ដើមបីកា រពា រ
ច ំងទន្ល ដលប ឈមនឹងសំណឹករិចរឹល កា របា ក់ច ំងទន្ល ។ 
ហា និភ័យទឹកជំនន់ និងសកា នុពលនកា រខូចខា តមា នកំណើន៥  ១០ដង ពី
ព ះ  យសា រតម្ល ទំនិញកើនឡើងក្ន ុងពលដលសដ្ឋ កិច្ច  កាន់តមា នកំ
ណើនកា ន់តខ្ព ស់ ជា ពិសស  តំបន់ទីក ុង 
ដលប ឈមជា មួយនឹងហា និភ័យខ្ព ស់។18 

ថ្វ ីបើទំនប់ដលគ ប់គ ងបា នល្អ  អាចបង្ក ើនផលិតភា ពកសិកម្ម  យ កាតប់ន្ថ យ
ហា និភ័យនទឹកជំនន់ និងគ ះរា ំងស្ង ួតក៏  យ វា ក៏នឹងកា ត់បន្ថ យលំហូរទឹក
ទន្ល មគង្គ  រីឯកំណើនទឹកសមុទ នឹងកើនឡើង ដលនឹងបង្ក ើនកម ិតទឹកប 
ក្ន ុងទឹកសា ប ហើយនិងបង្ក ឱយបា ត់បង់ទិន្ន ផលស ូវ  តំបន់ដីសណ្ដ ទន្ល មគ
ង្គ ។19  

ផលប៉ះពា ល់លើធនធា នជលផល និងសន្ត ិសុខសបៀងផលប៉ះពា ល់លើធនធា នជលផល និងសន្ត ិសុខសបៀង
កា រអភិវឌឍថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីរហូតដល់ឆា ំ២០៤០ នឹងបង្ក ឱយបរិមា ណត ីធា កា រអភិវឌឍថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីរហូតដល់ឆា ំ២០៤០ នឹងបង្ក ឱយបរិមា ណត ីធា 
ក់ចុះយា៉ងខា ំង។ បរិមា ណត ីសរុបនឹងធា ក់ចុះពី ៣៥-៤០% ត ឹមឆា ំ២០២០ ក់ចុះយា៉ងខា ំង។ បរិមា ណត ីសរុបនឹងធា ក់ចុះពី ៣៥-៤០% ត ឹមឆា ំ២០២០ 
និង៤០-៨០% ត ឹមឆា ំ ២០៤០។និង៤០-៨០% ត ឹមឆា ំ ២០៤០។

15 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ លទ្ធ ផលសំ ខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ២
16 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
17 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះ ពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iii
18 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ លទ្ធ ផលសំ ខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ៣
19 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
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ប ទសនីមួយៗនឹងបា ត់បង់ធនធា នជលផលក្ន ុងបរិមា ណ៖ ថ ៥៥% ឡា វ ប ទសនីមួយៗនឹងបា ត់បង់ធនធា នជលផលក្ន ុងបរិមា ណ៖ ថ ៥៥% ឡា វ 
៥០% កម្ព ុជា  ៣៥% និងវៀតណា ម ៣០%។៥០% កម្ព ុជា  ៣៥% និងវៀតណា ម ៣០%។2020    

កា រអភិវឌឍទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីរហូតដល់ឆា ំ២០៤០ កា រអភិវឌឍទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីរហូតដល់ឆា ំ២០៤០ 
នឹងកា ត់បន្ថ យប ភទត ីបមា ស់ទី មួយចំណកធំនទន្ល មគង្គ ។នឹងកា ត់បន្ថ យប ភទត ីបមា ស់ទី មួយចំណកធំនទន្ល មគង្គ ។2121  ត ឹមឆា ំ   ត ឹមឆា ំ 
២០២០ និង២០៤០ នឹងគា នពពួកត ីបមា ស់ទី អា ចរស់រា នមា នជីវិត  ក្ន ុង២០២០ និង២០៤០ នឹងគា នពពួកត ីបមា ស់ទី អា ចរស់រា នមា នជីវិត  ក្ន ុង
អា ងស្ត ុកទឹករបស់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីបា ន  ះទ។អា ងស្ត ុកទឹករបស់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីបា ន  ះទ។2222 

 ពលដលអា ងស្ត ុកទឹកនទំនប់ត ូវបា នសា ងសង់រួច  ះវា នឹងរា រា ំងមិន
ឱយពងនិងកូនត ីរសា ត់ចុះតា មលំហូរទឹក  កា ន់ខសខា ងក ម ដលប៉ះពា ល់
យា៉ងធ្ង ន់ធ្ង រដល់វដ្ត នកា រពងកូនរបស់ប ភទត ីបមា ស់ទី។ ក ពីនះ ត ីធំៗ
ដលអា ចបមា ស់ទីចុះក មបា នក៏ងា យប ឈមនឹងអត គ ះថា ក់និងសា ប់
ខ្ព ស់  យសា រទួបី៊នរបស់វា រីអគ្គ ិសនី។ កា រសិកសោ បងា ញ ថា៖ 
“ប ភទត ីបមា ស់ទី ធំៗមួយចំនួនអា ចនឹងផុតពូជ ហើយបរិមា ណជីវមា៉សត ី
នឹងអា ចបា ត់បង់រហូតដល់  ៦០% ក្ន ុងតំបន់លបោ ក់ទំនប់”។23 

កា រប ប ួលអា កា សធា តុ រួមជា មួយនឹងកា របា ត់បង់ត ីដល ជាប ភពប ូតអី៊នកា រប ប ួលអា កា សធា តុ រួមជា មួយនឹងកា របា ត់បង់ត ីដល ជាប ភពប ូតអី៊ន
ដ៏សំខា ន់មួយ ទំនងជា បង្ក ឱយមា ន ដ៏សំខា ន់មួយ ទំនងជា បង្ក ឱយមា ន “អសន្ដ ិសុខសបៀងកម ិតធ្ង ន់ធ្ង រ អសន្ដ ិសុខសបៀងកម ិតធ្ង ន់ធ្ង រ 

 តា មសហគមន៍  ក្ន ុងប ទសឡា វ និងកម្ព ុ ជា តា មសហគមន៍  ក្ន ុងប ទសឡា វ និងកម្ព ុ ជា”។2424 

20 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
21 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះ ពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី iii
22 របា យកា រណ៍តា មវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី ៦៣
23 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ  ទំព័រទី ៦៧
24 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ កា រវា យតម្ល ផលប៉ះ ពាល់សរុប ២០១៧ ទំព័រទី v

ផលប៉ះពា ល់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ផលប៉ះពា ល់ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច 
 ង  តា មកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  “ផនកា រអភិវឌឍបច្ច ុបបន្ន ធ្វ ើកា រវិនិ
 គលើសលប់  លើវិស័យកសិកម្ម  និងវា រីអគ្គ ិសនី  ក្ន ុងកម ិតមួយដ

លបង្ក កា រវិនា សដល់វិស័យសន្ត ិសុខសបៀង។ កា រវិនិ  គនះអា ចនឹងមា នផ
លប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មាន  លើកំណើនផលិតផលក្ន ុងស ុកសរុប(GDP Growth) 
នប ទសដលជា សមា ជិកនអា ងទន្ល មគង្គ ក ម។”25 

កា រចករំលកផលចំនញ និងកា រខា តបង់ នកា រអភិវឌឍថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី 
ពំុមា នភា ពស្ម ើគា  ទូទា ំងតំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ក មទ ហើយក៏មិនប កដ
ថា ផលប  ជន៍នឹងបា ន  ដល់ប ទសជា មា ស់ដរ។26 ប ក់ចំណូលភា គ
ច ើនពីថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីនឹងហូរចូល  ក ុមហ៊ុន និងធនា គា របរទស។

ទំនប់ថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីនឹងផ្ត ល់ប  ជន៍ក្ន ុងកម ិតខុសៗគា ដល់បណា្ដ ប 
ទសសមា ជិក ទា ំងបួនរបស់គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ ។ ប ទសថគឺជា ប ទ
សដលនឹងទទួលបា នផលប  ជន៍ចមបងជា ងគមកពីទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីដ
លស្ថ ិត  លើតួមទន្ល   ប ទសឡា វ ចំណកប ទសវៀតណា មគឺជា ប 
ទសទទួលផលចមបង ពីទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីដលស្ថ ិត  លើតួមទន្ល  

 ប ទសកម្ព ុជា  នះបើ  ងតា មផនកា រនា ំចូលថា មពលដលបា នគ ង
ទុក។27  

25 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ លទ្ធ ផលសំ ខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ២
26 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
27 របា យកា រណ៍តា មវិស័យ ២០១៧ ទំព័រទី ៦
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កា រខា តបង់ដ៏គួរ  យបា រម្ភ កា រខា តបង់ដ៏គួរ  យបា រម្ភ 



 ងតា មទសសនៈម៉ាក ូសដ្ឋ កិច្ច  ផលប  ជន៍សដ្ឋ កិច្ច  ភាគច ើនដលទទួ
លបា នពីទំនប់ថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីដលស្ថ ិត លើតួមទន្ល  នឹងបា នដល់ប 
ទសវិនិ  គទុន  ក តំបន់អា ងទន្ល មគង្គ ក ម ដូចជា ប ទសចិន 
មា៉ឡសុី និងកូរ៉ខា ងតបូង។28 ចំណកអ្ន កទទួលរងផលប៉ះពា ល់ ខា តបង់ចមប
ងជា ងគគឺសហគមន៍ដលពឹងផ្អ កលើកា រនសា ទ និងកា រធ្វ ើកសិកម្ម  
តា មប ្ដ យច ករបៀងទន្ល មគង្គ ។

បម បម ួលអា កា សធា តុបម បម ួលអា កា សធា តុ
ផលប៉ះពា ល់នកា រប ប ួលអា កា សធា តុ និងកា រអភិវឌឍធនធា នទឹកមា នទំនា 
ក់ទំនងគា យា៉ងខា ំង។ ទំនា ក់ទំនងនះមា នភា ពស្ម ុគសា ញយា៉ងខា ំង និងត ូវ
កា រឲយមា នកា រវិភា គចម ុះវិស័យ។ ផលប៉ះពា ល់នកា រប ប ួ លអា កាស ធាតុ
ដលបា នគូសប  ក់  ក្ន ុងកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ រួមមា ន កា រកើនឡើង 
កំណើនកម្ព ស់ទឹកសមុទ  កា រជន់លិច និងកំណើនទឹកប ជ ៀតចូល  ក្ន ុងតំ
បន់ដីសណ្ដ ទន្ល មគង្គ  ប ទសវៀតណា ម និងភា ពងា យរងគ ះដល់សត្វ  
និងរុក្ខ ជា តិមួយចំនួន  តា មដងទន្ល ។29  

កា រប ប ួលអា កា សធា តុទំនងជា នឹងបង្ក ើនផលប៉ះពា លអ់វិជ្ជ  មានរបស់គម ង
ថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី។ បម បម ួលអា កា សធា តុបង្ក  ហានិភ័យធំធងចំ  ះស
ន្ត ិសុខសបៀង និងកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ជា ពិសសប សិនបើលក្ខ ខណ  រំាងស្ង ួតនឹ
ងកើតមា នឡើងពិតមន។30  

 ង  តា មកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  លក្ខ ខណ អា កាសធា តុរំា ងស្ងួ តនឹង 
កា ត់បន្ថ យផលចំណញដលនឹងទទួលបា នពីថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីរហូតដល់ 
២.២ ពា ន់លា នដុលា រ ($2.2 billion) ក្ន ុងអត តម្ល បច្ច ុបបន្ន សរុប និងបង្ក  ការ
បា ត់បង់ធនធា នជលផលប ហល ១៥ភា គរយ។31 ឥទ្ធ ិពលរួមគា នកា រវិនិ

 គលើសលប់លើវិស័យកសិកម្ម  និងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី និងកា រប ប ួល
អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ  អាចធ្វ ើឲយប៉ះពា ល់ដល់លទ្ធ  ភាពរបស់បណា្ដ ប ទស តាម
អា ងទន្ល មគង្គ ក ម ក្ន ុងកា រធ្វ ើឲយសា ន ភាពប ទសរបស់ខ្ល ួន កាន់តក ីក  
ឬរកសោ នូវសា នភា ពរបស់ខ្ល ួនក្ន ុងនា មជា ប ទសដលមា នចំណូលកម ិត ទាប 
ឬមធយម។

បទអតា ធិបបោ យ មតិសា បនា ៖ គមា តនកា រវិភា គ បទអតា ធិបបោ យ មតិសា បនា ៖ គមា តនកា រវិភា គ 
និងកា រទទួលយកលទ្ធ ផលនិងកា រទទួលយកលទ្ធ ផល
ក ពីមា នកា រវា យតម្ល បរិសា ន ជាយុទ្ធ  សាស ្ត ឆា ំ២០១០ និងអនុសា សន៍ឱយ
មា នកា រវា យតម្ល លម្អ ិតបន្ថ ម លើផលប៉ះពា ល់ កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹក សោ
បា នបងា ញយា៉ងចបោ ស់ថា  ផលប៉ះពា ល់នទំនប់ទា ំងនះ នឹងផ្ត ល់ផលវិបា កធ្ង 
ន់ធ្ង រដល់កា រអភិវឌឍប កប  យចីរភា ព និងសដ្ឋ កិច្ច របស់បណា្ដ ប ទសក្ន ុង
តំបន់ទន្ល មគង្គ ។

 មា នចម្ង ល់សំខា ន់ៗមួយចំនួនពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិធីសា ស ្ត របស់ ការសិកសោ  និងកា 
រទទួលយកអនុសា សន៍  អនុវត្ត  យរដា ភិបា លរបស់ប ទសជា សមា ជិកគ
ណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ ។ ឧទា ហរណ៍ មា នភា ពមិនសុីសងា ក់គា  ជាច ើនរ វាង
លទ្ធ ផលសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  និងរបា យកា រណ៍របស់គណៈកម្ម  ការទន្ល មគ
ង្គ  និងពំុមា នកា រវា យតម្ល អំពីកា រខា តបង់ជា ទឹកប ក់ 

 យសា រកា របា ត់បង់ដីលបោ ប់។  យសា រកង្វ ះ ខាត ទាំងនះ កា រសិកសោ នះ
អា ចនឹងមិនទា ន់វា យតម្ល គ ប់ជ ុងជ យ លើផលប៉ះពា ល់ទា ំងស ុងនគ

28 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
29 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ លទ្ធ ផលសំ ខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ៣
30 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ
31 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ

ម ងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី  លើប  ជាជន និងសដ្ឋ កិច្ច តា មតំបន់ 
អា ងទន្ល មគង្គ ក ម  ឡើយទ។

កង្វ ះខា តទិន្ន ន័យអំពីផលប៉ះពា ល់ចំ  ះស្ត  ីកង្វ ះខា តទិន្ន ន័យអំពីផលប៉ះពា ល់ចំ  ះស្ត  ី
ទន្ល មគង្គ ផ្ត ល់នូវប ភពប ូតអី៊នដល់  ៨០ភា គរយ នតម ូវកា ររបស់ប  ជា
ជនក្ន ុងតំបន់។ ស្ត  ីគឺជា អ្ន កទទួលខុសត ូវចមបងក្ន ុង ការរៀបចំផ្ដ ល់ អា ហារដល់
ក ុមគ ួសា រ និងស្វ ងរកទឹកមកប ើប ស់  ផ្ទ ះ។  ការសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ 
កត់សមា្គ ល់ថា  “ប  យនឌ័រមា នទំនា ក់ទំនងជា មួយនឹងកា រអភិវឌឍធនធា ន
ទឹក ពីព ះស្ត  ីងា យរងគ ះជា ងបុរស  ពលមា នទឹកជំនន់ 
និងគ ះរា ំងស្ង ួត  យសា រតស្ត  ីពឹងផ្អ កច ើនលើធនធា នធម្ម  ជាតិ ហើយឧ
បសគ្គ សង្គ មកំហិតសមត្ថ ភា ពសម បខ្ល ួនរបស់ពួកគ។”32  ះជា មា នកា រកត់
សមា្គ ល់យា៉ងនះក្ដ ី កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ពំុបា នពិនិតយមើលថា  
តើកា រអភិវឌឍថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី និងកា រអភិវឌឍធនធា នទឹកនា នា  
នឹងជះឥទ្ធ ិពលដល់ស ្ត ី និងសមត្ថ  ភាពស្ត  ីក្ន ុង ការទទួលបា នអា ហា រូបត្ថ ម្ភ គ ប់
គ ន់សម ប់ក ុមគ ួសា ររបស់ពួកគកម ិតណា  ះទ។ កា រសិកសោ របស់ក ុម
ប ឹកសោ គ ន់តផ្ត ល់អនុសា សន៍ឱយគណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  ធ្វ  ើការសុើបអង្ក ត

 លើប  យនឌ័រ ដើមបីបំពញ  លើកង្វ ះខា តទិន្ន ន័យនះ។

មា នអនុសា សន៍តិចតួចសំរា ប់កា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់លើជនមា នអនុសា សន៍តិចតួចសំរា ប់កា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់លើជន
ជា តិដើមភា គតិច និងជនជា តិភា គតិចជា តិដើមភា គតិច និងជនជា តិភា គតិច
កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ បា នផ្ត ល់ ការណនា ំតិចតួច អំពីរបៀប វា យតម្ល  
ពិចា រណា  ចៀសវា ងនិងកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់ជា ក់លា ក់ណា មួយ 

 លើជនជា តិភា គតិច និងជនជា តិដើមភា គតិច ដលងា យរងគ ះបំផុត  
យសា រកា រអភិវឌឍវា រីអគ្គ ិសនីក្ន ុង អាងទន្ល មគង្គ ។ ជនជា តិភា គតិច 
និងជនជា តិដើមភា គតិច គឺជា ក ុមដលបា នកំពុងទទួលរងគ ះដ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ 

 យសា រភា ពក ីក កម ិតខ្ព ស់ កង្វ ះហដា រច នាសម្ព ័ន្ធ   ការអប់រំ 
កា រថទា ំសុខភា ព ឱកា សសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រចូលរួមផ្ន កន បា យ។33 
ក ពីនះ ក ុមពលរដ្ឋ  ទាំងនះពឹងផ្អ កយ៉ាងខា ំងលើធនធា នធម្ម  ជាតិសម ប់
ចិញ្ច ឹមជីវិត ពីព ះឱកា សកា រងា រ និងឱកា សរកប ក់ចំណូលមា នតិចតួចស
ម ប់ពួកគ។34 ជា លទ្ធ ផល ជនជា តិភា គតិច និងជនជា តិដើមភា គតិច នឹងទទួ
លរងផលប៉ះពា ល់យា៉ងខា ំង  យសា រកា របា ត់បង់ធនធា នជលផល 
និងត ីសម ប់បរិ  គ។35 

ពំុមា ននិតិវិធីសម ប់អនុវត្ត អនុសា សន៍នកា រសិកសោ នះពំុមា ននិតិវិធីសម ប់អនុវត្ត អនុសា សន៍នកា រសិកសោ នះ
សចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍កិច្ច ប ជំុកំពូលគណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ ឆា ំ២០១៨ 
បា នដា ក់បញ្ច ូលនូវសកម្ម  ភាពអា ទិភា ព  យចា ត់ទុកថា  លទ្ធ ផលន ការសិ
កសោ របស់ក ុមប ឹកសោ គឺជា  “ឯកសា រ  ងសម ប់រៀបចំផនកា រ 
និងអនុវត្ត ផនកា រ សម ប់គម ងថា ក់ជា តិ និងគម ងនា នា  ព ម ទាំងសម 
ប់កិច្ច កា រពា ក់ព័ន្ធ  នា នារបស់គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ ។”36  ះជា យា៉ងនះក្ត ី 

32 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  ២០១៧ ទំព័រទី ៣
33 មូលនិធិអន្ត រជា តិសំរា ប់កា រអភិវឌឍន៍កសិកម្ម  (IFAD) និងកតិកា ស  ជនជា តិដើម

ភា គតិចអា សុី (AIPP), កំណត់សំគា ល់បច្ច កទសជា តិស្ត ីពីប  ជនជា តិដើមភា គ
តិច៖ សា ធា រណរដ្ឋ ប  ជាធិបតយយប  ជា មានិតឡា វ, IFAD និង AIPP, ខធ្ន ូ 
ឆា ំ២០១២ ទំព័រទី ៤

34 មជឈមណ លអន្ត រជា តិសម ប់កា រគ ប់គ ងបរិសា ន (ICEM), កា រវា យតម្ល ផ្ន កយុទ្ធ 
សា ស ្ត បរិសា ននថា មពលវា រីអគ្គ ីសនី  តា មដងទន្ល មគង្គ , ឆា ំ២០១០ ទំព័រទី 
១១១

35 ឯកសា រ  ងដូចខា ងលើ ទំព័រទី ១០៦
36 សូមមើល <https://www.mrcsummit.org/assets/previous-summits/3rd-summit/

0d11506d00/Siem-Reap-Declaration_3rd-MRC-Summit-2018.pdf> ទំព័រទី ៤
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រដា ភិបា លប ទសជា សមា ជិកតំបន់ទន្ល មគង្គ  ពំុទា ន់បា នបងា ញពីរបៀប 
ឬនិតិវិធីក្ន ុងកា រប ើប ស់កា រសិកសោ នះ សម ប់អនុវត្ត  ក្ន ុងដំណើរកា រពិ
គ ះ  បល់ជា មុន និងកា រសម ចចិត្ត  នា នាអំពីទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីក្ន ុង អាងទ
ន្ល មគង្គ  ឡើយទ។

កា រសម ចបា ននូវ  ល  អភិវឌឍន៍ប កប យចីរភា ព តំបន់អា ងទន្ល 
មគង្គ ក ម គឺអា ស ័យលើធនធា នធម្ម  ជាតិដលពួកគមា ន ខំថរកសោ អភិរកស
នូវធនធា នធម្ម  ជាតិ និងជីវចម ុះទា ំង  ះ។ ជា ពិសសគឺ 
ដីដលមា នជីវជា តិល្អ  ព ជម ល ព  តាមដងទន្ល  
និងលំហូរទន្ល តា មរដូវកា ល ដលទ ទ ង់ដល់កា រនសា ទទឹកសា បធំបំផុតមួ
យរបស់ពិភព  ក។ ផនកា រទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីធំៗបច្ច ុបបន្ន ពិតជា នឹងអា ចកា ត់
បន្ថ យលទ្ធ ភា ពធន់ទ ំ បង្ក ើនភា ពងា យរងគ ះ និងកា ត់បន្ថ យចិរ ភាព របស់
បណា្ដ ប ទសសមា ជិកនទន្ល មគង្គ ក ម។

មា នជំរីសជំនួសនា នា ជា ច ើនដលអា ចឆ្ល ើយតបតម ូវ ការ ថាមពលក្ន ុងតំបមា នជំរីសជំនួសនា នា ជា ច ើនដលអា ចឆ្ល ើយតបតម ូវ ការ ថាមពលក្ន ុងតំប
ន់។ ឧទា ហរណ៍៖ កា រសិកសោ ថ្ម ីៗបងា ញ ថា តម្ល ក សាងប ព័ន្ធ ថាមពលពះ  ន់។ ឧទា ហរណ៍៖ កា រសិកសោ ថ្ម ីៗបងា ញ ថា តម្ល ក សាងប ព័ន្ធ ថាមពលពះ  
អា ទិតយ និងបណា្ដ ញបញ្ជ ូនអគ្គ ិសនី (ពីភា គនីរតីនប ទសចិន អា ទិតយ និងបណា្ដ ញបញ្ជ ូនអគ្គ ិសនី (ពីភា គនីរតីនប ទសចិន 

 កា ន់ប ទសថ និងវៀតណា ម) នឹងមា នតម្ល  កជា ងគម ង វារីអគ្គ ិសនី កា ន់ប ទសថ និងវៀតណា ម) នឹងមា នតម្ល  កជា ងគម ង វារីអគ្គ ិសនី
 លើតួមទន្ល  ទៀត។ លើតួមទន្ល  ទៀត។3737 

ថ្វ ីបើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ បា នបងា ញពីផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ  មានធ្ង ន់ធ្ង រ 
ដូចជា អសន្ត ិសុខសបៀង កា រខូចខា តប ព័ន្ធ អកូឡូសសុី 
និងកា របា ត់បង់និរន្ត រ ភាពក្ដ ី ក៏បុ៉ន្ត   ជាកា រគួរឱយភា ក់ផ្អ ើល  ការសិកសោ នះហា ក់
ដូចជា សា គមន៍កា រសា ងសង់បន្ថ មនូវគម ង វារីអគ្គ ិសនី លើតួមទន្ល  និង
ផ្ត ល់អនុសា សន៍អំពីកា រកណ ពន្ធ លើប ក់ចំណញពីថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី ដ
លអ្ន កវិនិ  គគម ងអា ចនឹងមិនទទួលយកបា នអំពីកា រកណ ពន្ធ បន្ថ ម
នះ។

ហតុអ្វ ីបា នជា គម ងវា រីអគ្គ ិសនីធំៗ  លើតួមទន្ល មគង្គ  ហតុអ្វ ីបា នជា គម ងវា រីអគ្គ ិសនីធំៗ  លើតួមទន្ល មគង្គ  
 តមា នបន្ត ដំណើរកា រសា ងសង់? ហតុអ្វ ី បានជា រដា ភិ បាលឡា វចញស តមា នបន្ត ដំណើរកា រសា ងសង់? ហតុអ្វ ី បានជា រដា ភិ បាលឡា វចញស

ចក្ដ ីប កា សអំពីកា រអភិវឌឍគម ងអគ្គ ិសនីបា៉ក់ឡា យ ចក្ដ ីប កា សអំពីកា រអភិវឌឍគម ងអគ្គ ិសនីបា៉ក់ឡា យ (Pak Lay) ក យពី ក យពី
កា រចញផសោ យអំពីកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹក សោបា នតបុ៉នា នខបុ៉ ្ណ ះ?កា រចញផសោ យអំពីកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹក សោបា នតបុ៉នា នខបុ៉ ្ណ ះ?

កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ បា នកត់សមា្គ ល់ ថា 
ផលិតកម្ម សរុបរបស់អា ងទន្ល មគង្គ  គឺមា នកម ិតគ ប់គ ន់ដើមបីរកសោ សន្ត ិសុ
ខសបៀងអា ហា របា ន១០០%។  ះជា យា៉ងណា ក៏  យ ប ទសស មាជិកន
គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  ចា ំបា ច់នឹងត ូវសហកា រ និងបង្ក ើតបណា្ដ ញចកចា 
យដលមា នប សិទ្ធ  ភាព ដើមបីកា ត់បន្ថ យកង្វ ះ អា ហារបរិ  គ  យសា រត
កា រប ប ួលនប ព័ន្ធ អកូឡូហសុីទន្ល មគង្គ ។38 រដា ភិបា លដលជា សមា ជិកទ
ន្ល មគង្គ  ពំុបា នប  ក់ពីរបៀបក្ន ុងកា រសម ចកិច្ច  ការនះទ។

 យសា រភា ពធ្ង ន់ធ្ង រនផលប៉ះពា ល់ និងគុណវិបត្ត ិ នា នា កា រសិកសោ របស់ក ុម
ប ឹកសោ បា នផ្ត ល់អនុសា សន៍ថា  រដា ភិ បាលជា សមា ជិកត ូវពិ ចារ ណាយា៉ងហ្ម ត់
ចត់ អំពីជម ើសជំនួស ថា មពលកកើតឡើងវិញ ដើមបីជំនួសឱយទំនប់វា រីអគ្គ ិស
នីដលបំផ្ល ិចបំផា ញទន្ល មគង្គ ។ បុ៉ន្ត  កា រសិកសោ ពំុបា នផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់រដា ភិ
បា លជា សមា ជិកទន្ល មគង្គ  អំពី និតិវិធីក្ន ុង ការសម ចឱយបា ន អនុ  ម  
តា មព័ត៌មា នដលបា នរកឃើញនា នា  និងអនុសា សន៍ដលបា នផ្ត ល់ឱយ សំរា ប់
ដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ត ីសំរចចិត្ត ។

37 ទីភា ក់ងា រថា មពលកកើតឡើងវិញអន្ត រ ជាតិ (IRENA) តម្ល ចំណា យថា មពលជំនា ន់
ថ្ម ីក្ន ុងឆា ំ២០១៧ IRENA ទីក ុងអា បូ៊ដា បី៊ ឆា ំ ២០១៨ <http://www.irena.org/
publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017>.

38 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  ២០១៧ ទំព័រទី ៤

កង្វ ះកា រចូលរួមពីសា ធា រណៈ តមា  ភាព និងគណនយយភា ពកង្វ ះកា រចូលរួមពីសា ធា រណៈ តមា  ភាព និងគណនយយភា ព
 ះបីជា គម ងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីមា នផលប៉ះពា ល់យា៉ងធ្ង ន់ធ្ង រលើសន្ត ិសុខ

សបៀង និងជីវភា ពប  ជាជនក្ន ុងតំបន់ក៏  យ ដំណើរកា រកា រធ្វ ើផន ការ 
និងកា រសម ចចិត្ត បច្ច ុបបន្ន   មា នកង្វ ះ ការចូលរួមពីសា ធា រណៈ តមា  ភាព 
និងគណនយយភា ព។ ពំុមា នកា រផសព្វ ផ សោយជា សា ធា រណៈឱយបា នទូលំទូលា យ
នូវព័ត៌មា នអំពីគម ងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី  លើតួមទន្ល មគង្គ ទ ថ្វ ីបើមា នសំ
ណើម្ត ងហើយម្ត ងទៀតពីសហគមន៍ សង្គ មសីុវិល ដគូអភិវឌឍន៍ និងបណា្ដ ប 
ទស  តា មខសទឹកខា ងក មក៏  យ។ ពំុមា នកា រ រពកា រសនយោ ថា នឹងប
ងា ញព័ត៌មា នជា សា ធា រណៈ ដូចជា  ព័ត៌មា នលម្អ ិតន ការរចនា គម ង  ការ វា
យតម្ល  លើយន្ត កា រកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់ ដូចជា  ថា តើកា របង្ក ើតផ្ល ូវស
ម ប់សំរួលកា របមា ស់ទីរបស់ត ី អា ចជួយកា រពា រជីវិតត ីក្ន ុង អាងទន្ល មគង្គ 
បា នដរឬទ ហើយថា តើយន្ត  ការផសងទៀត អា ចជួយកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់
អវិជ្ជ មា នដលកើតមា នលើប ព័ន្ធ អកូឡូហសុីរបស់ទន្ល ដរឬទ។

អនា គតប កប  យចីរភា ពសម ប់ទន្ល មគង្គ ?អនា គតប កប  យចីរភា ពសម ប់ទន្ល មគង្គ ?
មកដល់ពលនះ រដា ភិបា លនប ទសជា សមា ជិកនគណៈកម្ម  ការទន្ល មគ
ង្គ បា នធ្វ ើសចក្ដ ីសម ចលើគម ងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី  យផ្អ ក  តាមគ
ម ងនីមួយៗ  យឡកពីគា   យខ្វ ះនូវកា រពិចា រណា លើផលប៉ះពា ល់រួម

 ក្ន ុងអា ងទន្ល ទា ំងមូល។ ក្ន ុងកា រសម ចចិត្ត លើគម ងអនា គត រដា ភិ បា
លដលជា សមា ជិកទន្ល មគង្គ ក ម ត ូវតធា នា ថា  ខ្ល ួន បានប ើប ស់លទ្ធ ផ
លនកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ  ដលបា នវា យតម្ល អំពីផលប៉ះពា ល់ជា បណ្ដ ុំ 
និងគុណវិបត្ត ិនគម ងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី ដា ក់បញ្ច ូល ក្ន ុង ការធ្វ ើសចក្ត ី
សម ចចិត្ត នគម ង។

កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ បា នផ្ដ ល់អនុ សាសន៍សំខា ន់មួយគឺ កា រស្ន ើរឱយប
ណា្ដ ប ទសជា សមា ជិកគណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  
ពិចា រណា ពីបច្ច កវិទយោ ថា មពលថ្ម ីៗ ដូចជា ថា មពលព ះ អាទិតយ 
និងថា មពលខយល់ ជា ជម ើសជំនួសឱយថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី។ 
កា រសិកសោ  លើបច្ច កវិទយោ នះ រួមជា មួយវិធា នកា រគ ប់គ ងតម ូវ ការ 
និងយន្ត កា រប សិទ្ធ  ភាពថា មពល នឹង “ផ្ដ ល់នូវទិដ្ឋ ភា ពចមបងអំពីទំនា ក់ទំនងរ
វា ង កា រគ ប់គ ងធនធា នទឹក ថា មពល និងសន្ត ិសុខសបៀង 

 ក្ន ុងអា ងទន្ល មគង្គ ក ម”។39 

ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ទាំងអស់ត ូវទទួលបា នកា រចូលដលមា នអត្ថ ន័យ ក្ន ុង ការធ្វ ើស
ចក្ត ីសម ចអំពីកា រចរចា  ដើមបីសម ចបា ន  គជ័យ និងទទួលបា នដំ  ះ
ស យដលកា រពា រធនធា នបរិសា នរបស់ទន្ល មគង្គ  ក៏ដូចជា គា ំទ ដល់ជីវភា 
ពរបស់សហគមន៍តា មដងទន្ល  និងសដ្ឋ កិច្ច  ជាតិ។

39 កា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ ៖ លទ្ធ ផលសំ ខាន់ៗ ២០១៧ ទំព័រទី ៤

7

កា រខា តបង់ដ៏គួរ  យបា រម្ភ កា រខា តបង់ដ៏គួរ  យបា រម្ភ 



ដយោ ក មនះបងា ញពីវឌឍនភា ពសំខា ន់ៗនដំណើរកា រអភិវឌឍទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី នា នា  លើតួមនទន្ល មគង្គ  ដល អាចផ្ដ ល់ ជាព័ត៌ មានសម ប់ធ្វ  ើការ
សម ចចិត្ត  ជា ពិសស កា រវា យតម្ល សំ ខាន់ៗ ក៏ដូចជា សំណើព័ត៌មា ន និងកា រសិកសោ បន្ថ មមុនពលបន្ត ដំណើរ ការគម ង មុខទៀត។ 
តា រា ងពលវលា នះ បងា ញឱយឃើញថា  គម ង វារីអគ្គ ិសនីលើតួមនទន្ល មគង្គ  ត ូ វបានគជំរុញឱយមា នដំណើរកា រ  មុខ ដា ច់  យឡកពីគា   
យបា នយកចិត្ត ទុកដា ក់តិចតួច  លើកង្វ ល់សមូហភា ពក្ន ុងតំបន់ និងផលប៉ះពា ល់ជា បណ្ដ ុំក្ន ុង អាងទន្ល  ទាំងមូល។

ដយោ ក ម៖ តា រា ងពលវលា នព ឹត្ត ិ ការណ៍ ពាក់ព័ន្ធ ដយោ ក ម៖ តា រា ងពលវលា នព ឹត្ត ិ ការណ៍ ពាក់ព័ន្ធ 

២០ តុលា  ២០១០៖២០ តុលា  ២០១០៖ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ ផ្ដ ួចផ្ត ើមដំណើរកា រពិ
គ ះ  បល់ជា មុនសម ប់ទំនប់សា យា៉បូ៊រី (Xayaburi) 

ចុងឆា ំ ២០១០៖ចុងឆា ំ ២០១០៖ កា រសា ងសង់ទំនប់សា យា៉បូ៊រី (Xayaburi) 
ចា ប់ផ្ដ ើម។ នះគឺជា គម ងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីទី១ 

 លើតួមទន្ល មគង្គ ។

២២ មសា  ២០១១៖២២ មសា  ២០១១៖ ឡា វបិទដំណើរកា រពិគ ះ បល់ជា មុនស្ត ីពី
ទំនប់សា យា៉បូ៊រី 

១៧ កក្ក ដា  ២០១២៖១៧ កក្ក ដា  ២០១២៖ ឡា វប  កាសអំពីកា ររចនា ឡើងវិញនូវទំនប់សា 
យា៉បូ៊រី 

២៥ កក្ក ដា  ២០១៤៖២៥ កក្ក ដា  ២០១៤៖ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ ផ្ដ ួចផ្ត ើមដំណើរកា រពិ
គ ះ  បល់ជា មុនសម ប់ទំនប់ដុនសា ហុង (Don Sahong) 
ដលជា គម ងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីទី២ ស្ថ ិត លើតួមទន្ល មគង្គ  ។

២៤ មករា  ២០១៥៖២៤ មករា  ២០១៥៖ ថ្វ ីបើមា នកា រអំពា វនា វឱយមា នកា រសិកសោ បន្ថ ម និ
ងពំុទា ន់ឈា នដល់កិច្ច ព មព ៀងក៏  យ ដំណើរកា រពិគ ះ បល់
ជា មុនស្ត ីពីទំនប់ដុនសា ហុងត ូវបា នបញ្ច ប់។

មករា  ២០១៦៖មករា  ២០១៦៖ ចា ប់ផ្ត ើមសា ងសង់សំណង់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីដុនសា 
ហុង។

២០ ធ្ន ូ ២០១៦៖២០ ធ្ន ូ ២០១៦៖ គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ ផ្ដ ួចផ្ត ើមដំណើរកា រពិគ ះ
 បល់ជា មុន សម ប់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីបា៉កបង (Pak Beng) 

ដលជា គម ងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីទី៣ ស្ថ ិត លើតួមទន្ល មគង្គ  ។

១៩ មិថុនា  ២០១៧៖១៩ មិថុនា  ២០១៧៖ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ បញ្ច ប់ដំណើរកា រពិ
គ ះ  បល់ជា មុន របស់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីបា៉កបង ថ្វ ីបើគបា នរក
ឃើញថា មា នកមសោ យយា៉ងច ើន  ក្ន ុង ការសិកសោ ដលបា នបងា ញក៏

 យ។ គបា នប  កាសថា នឹងរៀបចំកិច្ច ព មព ៀងរួមមួយដើមបី  ះ
ស យកង្វ ល់ដលបា នលើកឡើង។

៧ ធ្ន ូ ២០១២៖៧ ធ្ន ូ ២០១២៖ រដ្ឋ សភា ជា តិឡា វ អនុម័តលើទំនប់សា យា៉បូ៊រី 

2010

2011

2012

2014

2017

2015

2016

១៥ តុលា  ២០១០៖១៥ តុលា  ២០១០៖ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ  ះផសោ យឯកសា រស្ត ីអំពី កា រវា យត
ម្ល បរិសា នជា យុទ្ធ  សាស ្ត  (SEA)  លើទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី  លើតួមទន្ល មគង្គ  

 យផ្ត ល់ជា អនុសា សន៍ឱយផា កកា រសា ងសង់ក្ន ុងរយៈពល១០ឆា ំ 
និងធ្វ ើកា រសិកសោ បន្ថ ម។ ធនា គា រពិភព  កគា ំទ  លើ ការវា យតម្ល  ជាយុទ្ធ 
សា ស្ត  នះ និងប  ក់ថា  ខ្ល ួននឹងមិនផ្ត ល់ហិរញ្ញ បបទា នគា ំទ  លើគម ងទំនប់
នា នា ដលស្ថ ិត  លើតួមទន្ល មគង្គ ឡើយ។

មសា  ២០១១៖មសា  ២០១១៖ អ្ន កជំនា ញឯករា ជយពិនិតយឡើងវិញ  លើកា រវា យតម្ល ផលប៉ះពា 
ល់បរិសា នរបស់ទំនប់សា យា៉បូ៊រី និងបា នរកឃើញថា  
កា រវា យតម្ល នះមា នកង្វ ះ ខាត និងមិនគ ប់គ ប់គ ន់ តាមបទដា ន។

៦ កក្ក ដា  ២០១២៖៦ កក្ក ដា  ២០១២៖ វៀតណា ម និងកម្ព ុ ជា ទា មទា រឱយមា នកា រផា កទំនប់សា យា៉បូ៊រី  
 យរង់ចា ំកា រសិកសោ បន្ថ ម។

២៤ មិថុនា  ២០១៤៖២៤ មិថុនា  ២០១៤៖ តុលា កា ររដ្ឋ  បាលកំពូលរបស់ប ទសថ ទទួលយកបណ្ដ ឹងឧ
ទ្ទ រណ៍អំពីទំនប់សា យា៉បូ៊រី។

៨ មិថុនា  ២០១៧៖៨ មិថុនា  ២០១៧៖ អ្ន កភូមិថដា ក់ពា កយប្ដ ឹង អំពីកា រពិគ ះ បល់មិនគ ប់គ ន់
 លើផលប៉ះពា ល់ឆ្ល ងដននទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីបា៉កបង (Pak Beng)។

៨ ធ្ន ូ ២០១១៖៨ ធ្ន ូ ២០១១៖ រដា ភិបា លជា សមា ជិកនគណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ យល់ព មរៀបចំ
ធ្វ ើកា រសិកសោ របស់ក ុមប ឹកសោ   យសិកសោ  លើ ផលប៉ះពា ល់ជា បណ្ដ ុំ លើ អា
ងទន្ល ទា ំងមូល។

៧  សីហា  ២០១២៖៧  សីហា  ២០១២៖ អ្ន កភូមិថដា ក់ពា កយបណ្ដ ឹង លើ កា រអនុម័តកា រចុះកិច្ច ព ម
ព ៀងទិញថា មពលពីទំនប់សា យា៉បូ៊រី ថា ជា បទរំ  ភបំពា នសិទ្ធ ិរដ្ឋ ម្ម នុញ្ញ ។ បណ្ដ ឹ
ងនះទា មទា រឱយមា នកា រវា យតម្ល  លើផលប៉ះពា ល់បរិសា នឆ្ល ងដន។

៨ សីហា  ២០១៨៖៨ សីហា  ២០១៨៖ គណៈកម្ម  ការទន្ល មគង្គ ផ្ដ ួចផ្ត ើមដំណើរកា រពិ
គ ះ  បល់ជា មុន សម ប់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីបា៉ក់ឡា យ (Pak Lay) 
ដលជា គម ងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីទី៤ ស្ថ ិត លើតួមទន្ល មគង្គ  ។

2018
កុម្ភ ៈ ២០១៨៖កុម្ភ ៈ ២០១៨៖ គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ ចញផសោ យលទ្ធ ផលនកា រសិកសោ របស់ក ុ
មប ឹកសោ   ដលរកឃើញថា  ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីដលបា នគ ងទុក បង្ក  ការគំ រាមកំហ
ងយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ង រដល់បរិសា ន និងសដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងតំបន់ ក៏ដូចជា សន្ត ិសុខសបៀងរបស់ប 
ជា ជនក្ន ុងមូលដា ន។

២៣ កក្ក ដា  ២០១៨៖២៣ កក្ក ដា  ២០១៨៖ កា របា ក់ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីរណប សុីពា ន សុីណា មណយ 
(Xe-Pian Xe-Namnoy) បណា្ដ លឱយមនុសស៤០នា ក់សា ប់ 
និងរា ប់ពា ន់នា ក់ចា កចញពីទីលំ  ។ ឡា វប  កាសនូវកា រសុើបអង្ក ត ជាតិ លើ
គម ងទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីនា នា  និងផា ក ការវិនិ  គនា នា  គម ងថ្ម ីៗ។
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